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‘Ruimte voor de Geest’ 
n.a.v. Handelingen 2 
 
De leerlingen van Jezus bevinden zich in een huis. Het betreft het bekende 
elftal – de twaalfde is niet meer bij hen – maar daarnaast ook nog veel andere 
leerlingen. Het huis bevindt zich in Jeruzalem. Waren in het Evangelie vol-
gens Johannes de deuren en ramen nog gesloten, die indruk heb ik hier in 
Handelingen 2 niet. Ze zijn in dat huis en iedereen kan hen zien en horen: 
met vreugde en enthousiasme wordt het geloof in de Opgestane besproken, 
bezongen, gevierd in de tekenen van het breken van het brood en het delen 
van de wijn. 
 
En dan gebeurt het. Dan gebeurt wat is beloofd. Dan gebeurt wat wordt ge-
hoopt. De Geest van de Opgestane gaat rond in de kring, raakt de mensen 
aan in hart, hoofd en handen. Een vuur verwarmt de gemeenschap zo, dat 
men naar buiten trekt om alle mensen te laten delen in de overdaad van de 
genade van deze Heer Jezus Christus. Want in Hem is een nieuw leven be-
gonnen, een nieuwe gemeenschap van samen leven, samen vieren, samen 
delen. Een gemeenschap van geloof, hoop en liefde. 
 
Eerlijk gezegd kan me dat ook jaloers maken. Wat is mijn geloofsleven dan 
klein en beperkt. Wat is onze geloofskring dan een kleine kring met kleine 
menselijke gevoelens. Waar is onder ons het vuur voor deze Heer? Of is er 
in ons hart, in ons leven, in onze kring geen plaats voor dit vuur omdat andere 
vuren in ons branden?  
 
Ik hoop en ik bid. Ik hoop, dat de Geest ook ons wil aanraken. Niet zomaar 
een geest, maar deze Geest van de Opgestane, de Heer over leven en dood, 
de Heer die zijn liefde aan jou en mij wil geven. Dat wij geraakt worden door 
dit vuur, dat samenbrengt, dat samen doet leven, dat samen de wereld in 
doet trekken, weg uit onze eigen en oude huizen. Ik hoop en ik bid, dat door 
alle pijn en moeite heen er een weg ontdekt wordt, die ons aangereikt wordt 
door deze Geest. Zodat ook wij deel uit zullen maken van die wereldwijde 
kring, waarin men zingt en looft, waarin men deelt en lacht, waarin men in 
liefde op weg is naar Zijn Koninkrijk. 
Ds. Henk van Veldhuizen 
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Van het Pastoraat 

Meeleven met elkaar 
Niet alle zieken worden genoemd, niet elke keer is er iets nieuws te melden 
over mensen die al langere tijd met ziekte of zorgen te maken hebben, niet 
iedereen stelt er prijs op genoemd te worden.  
Ook zijn er mensen die wachten op een noodzakelijke operatie. Spannend is 
het al dat je geopereerd moet worden en nog spannender als het steeds 
uitgesteld wordt door de corona. Houd moed!  
 
En gelukkig zijn er ook mensen die weer hersteld/herstellend zijn en daar 
dankbaar voor zijn. 
We hopen dat u zich allen gedragen voelt door onze gebeden voor u, in de 
kerk en ook persoonlijk thuis. Voor iedereen Gods nabijheid en kracht toege-
wenst! 
 
Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Richard Vissinga, 2000327, 
en met ds. Henk van Veldhuizen, 4771935. Ook via de mail kunt u ons be-
naderen. Dit stukje is tot stand gekomen met inbreng van Marjo Braakhekke, 
Richard Vissinga en Henk van Veldhuizen. 

Examens 
Het is voor meerdere jongeren onder ons best een spannende tijd: eindexa-
men doen. En dat na een jaar waarin er eigenlijk niets ‘normaal’ leek te gaan 
qua onderwijs, immers de coronapandemie was en is nog steeds erg bepa-
lend in ons leven. Vanaf deze plek willen we jullie veel succes en sterkte 
toewensen bij alles wat nu nog van jullie gevraagd wordt! Dat je de rust mag 
vinden om deze tijd goed te doorstaan, beseffend dat je niet meer dan je best 
kunt doen of ook al hebt gedaan.  
En natuurlijk mag je erop vertrouwen dat God in deze tijd en in de toekomst 
ook met jou op weg blijft gaan. 

Bij de diensten 
 Zondag 2 mei a.s. gaat het aanvangstijdstip in onze gemeente een 

half uur terug: we beginnen om 9.30 uur! Deze zondag klinkt het ver-
haal van de gevangen Petrus, die bevrijd wordt: Handelingen 12: 5 
– 19.  
 

 Zondag 9 mei a.s. gaat onze oud-voorganger ds. Gerard Doorn uit 
Vriezenveen voor in de dienst in de Baak. Vanuit de 
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kindernevendienst wordt de tekst aangereikt van II Koningen 2: 1 – 
18 over de hemelvaart van Elia. 
 

 Donderdag 13 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. In een kort ochtend-
gebed door ds. Van Veldhuizen staan we stil bij de woorden van Jo-
hannes 16: 16 - 24 over de Hemelvaart van Jezus en de belofte van 
zijn terugkomst. 
 

 Zondag 16 mei a.s. gaat opnieuw ds. Van Veldhuizen voor. Vanuit 
de kindernevendienst wordt ons de tekst aangereikt van Johannes 
17: 1 – 13. Jezus bidt daar voor ons. 
 

 Zondag 23 mei a.s. is het Pinksteren. Ds. Van Veldhuizen gaat voor 
en we lezen Handelingen 2 over de komst van Gods Heilige Geest. 
 

 Zondag 30 mei a.s. staat de dienst in het teken van de jeugd. Voor-
ganger is dan Jonathan Pellegrom van Youth for Christ. Dit betreft 
een online-dienst via Kerkdienstgemist de Baak. 

Kopij 
Soms gebeurt het dat ik kopij voor het Kontaktblad Ichthus ontvang, waarvan 
geen afzender bekend is. De kopij is meestal zeker de moeite waard. Maar 
het zal duidelijk zijn, dat anonieme kopij niet geplaatst kan worden. Graag 
ontvang ik kopij, met uw naam erbij. En als u niet met naam en toenaam 
genoemd wilt worden, dan kunnen we het daar over hebben. U en uw kopij 
zien we graag tegemoet. 

Tenslotte 
Wat is er de afgelopen weken veel gebeurd! Heftige gemeenteavonden, brie-
ven, mails, intense gesprekken. Helaas loopt het gemoed bij deze en gene 
hoog op, waardoor er een sfeer ontstaat die we niet verbinden met de weg 
van onze Heer Jezus Christus in termen van vriendschap, vertrouwen, over-
gave en samengaan. We hopen en we bidden, dat het ons gegeven zal zijn 
om in Gods Naam elkaar vast te houden en de Naam van Jezus hoog te 
houden. 
 
Nog steeds weten we ons leven bepaald door COVID-19 en de maatregelen 
die daarbij horen. We horen ook de verhalen van mensen, die inmiddels een 
of twee vaccinaties hebben ontvangen. Maar we horen ook de ervaringen 
van mensen, die besmet raken en soms ook stevig ziek worden. Op dit 
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moment – voor zover mij bekend – gelukkig niet al te ernstig, maar toch. 
Evenals in het vorige kerkblad blijft ook nu voor ieder van ons: “Houd moed, 
heb lief!”  
 
Voor deze tijd in ons leven en in onze wereld houd ik me nu maar vast aan 
de woorden van lied 685 uit ons liedboek: 
 

“Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 

Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw.” 

 
In het licht van Pinksteren worden wij als mensen, wordt de gemeente van 
Christus pas werkelijk levend geroepen, als deze Geest van liefde in ons 
allen komt wonen. Laten we hopen en bidden en ons openen voor het werken 
van deze Geest in onze gemeenschap. 
Met vriendelijke groet, Ds. Henk van Veldhuizen 

Diaconaat 

Besteding diaconiecollecten maand mei 2021 
2 mei   Stichting Red een Kind. Red een Kind geeft toekomst aan 

kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Neder-
land. Onze gemeente zorgt in het buitenland voor de familie 
Ndimurwango, zodat deze kinderen eten krijgen en naar 
school kunnen gaan. 

9 mei  Kerk in Actie: Lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen. 
Syrische vluchtelingen leven in buurlanden Libanon, Jorda-
nië en Irak soms in extreme armoede. Kerk in Actie onder-
steunt hen met een vakopleiding of het opzetten van een ei-
gen bedrijf. Dat geeft hoop en lichtpuntjes op weg naar een 
betere toekomst.  

 
13 mei  Liliane Fonds. Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld 

die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kin-
deren met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen 
en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika maakt het Liliane Fonds kinderen sterker en 
hun omgeving toegankelijker. 
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16 mei  Collecte voor de diaconie. Met uw gift kunnen wij als ge-
meente anderen helpen. 

 
23 mei  Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die we-

reldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden. Bij 
acute nood bieden zij levensreddende noodhulp, zoals on-
derdak, medische zorg, voedsel en schoon drinkwater. 
Vooral in deze tijd met corona wereldwijd is deze hulp extra 
nodig. 

 
30 mei  Jeugddoel Wereldouders. Kinderen hebben recht op me-

dische zorg: Vaccinaties en hygiënemiddelen voor 
kwetsbare kinderen in Honduras. Het kindersterftecijfer in 
Latijns-Amerika ligt hoog. Veelal sterven kinderen aan ziek-
tes die over het algemeen goed behandelbaar zijn. Kinderen 
die in het kind hulpprogramma van Wereld Ouders zitten, 
kunnen rekenen op deze medische zorg. Alle locaties van 
Jeugddoel Wereldouders beschikken over een kleine interne 
en externe kliniek waar medische basiszorg wordt verleend. 
Kwetsbare gezinnen in de nabije omgeving kunnen ook ge-
bruik maken van deze medische voorzieningen. Voor speci-
alistische hulp gaan de kinderen met een begeleider naar 
een nabijgelegen ziekenhuis. Kinderen met een beperking 
wordt specialistische zorg geboden, zoals logopedie en fysi-
otherapie, ongeacht of ze bij Wereldouders wonen of niet. 
Zie ook www.wereldouders.nl 

 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in mei. Omdat we niet met 
de collectezak kunnen collecteren kunt u elke week uw bijdrage overmaken 
via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en 
derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. De 
uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.   
 
Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de reke-
ningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen 
wij ervoor dat het geld goed verdeeld wordt en op de juiste plek terecht komt. 

NL18 RABO 0325 602 638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie 
NL93 RABO 0325 605 459 t.n.v. Diaconie de Baak 

Collectebonnen en munten 
Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan 
kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding 
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van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita 
Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sik-
kel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.  
 
Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand 
Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand 
maart. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen 
van de diaconie. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld. 
 
Daarnaast hebben wij ook verschillende giften ontvangen voor “kerkdienst-
gemist”! Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de 
gezamenlijke diaconie! 

Giften  
Datum Ontvangen via  Bedrag 
feb.   Ds. Henk van Veldhuizen voor de kerk     10,00 
feb.   Ds. Henk van Veldhuizen voor de diaconie      10,00 
maart  Ds. Henk van Veldhuizen voor de kerk      25,00 
maart  Ds. Henk van Veldhuizen voor de diaconie      25,00 
maart  Wijkcontactpersoon voor de voedselbank      10,00 
april  WCP-er Geke van der Vegte voor Lief en 

Leed (verjaardag fonds) 
         50,00 

                           Totaal      € 130,00 
 

Datum Bestemd voor Bedrag 
07 maart  Kerk in Actie; zending Libanon        374,03 
10 maart  Diaconie         172,52 
14 maart Wereldouders        434,71 
21 maart   Kerk in Actie; Indonesië, Javaanse boeren        348,29 
28 maart   Kerk in Actie; Jong Protestant, Paas Challenge         270,95 
                                                                 Totaal  €   1600,50 

 
De 40 dagentijd 2021 gebaseerd op een idee van Kerk in Aktie: ‘Ik ben 
er voor jou!’ 
Afgelopen tijd hebben wij met elkaar de veertig dagen op weg naar Pasen 
beleefd. Elke week een envelopje met een handreiking of gedachte voor elk 
gemeentelid. Met het thema: ‘Ik ben er voor jou’ konden wij op die manier, 
elke week bezig zijn. De kinderen van de kindernevendienst zijn allemaal erg 
druk geweest met het project voor Jarige Job. Zij hebben door klusjes te doen 
of dingen te verkopen heel veel geld opgehaald. Veel volwassenen deden 
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mee aan de actie voor de voedselbank door bijvoorbeeld producten in de 
kratten in te leveren, onder de carport bij gemeenteleden. De opbrengst was 
10 kratten vol met producten. Daarnaast werden er nog voor de voedselbank 
verschillende giften op de bankrekening overgemaakt, of in de brievenbus 
van Anita Schuurman gedaan. Heel fijn dat u allemaal meegedaan hebt, om 
er zo samen en voor elkaar te zijn! Laten wij ook na deze 40 dagen naar 
elkaar blijven omkijken en voor elkaar zorgen. Doet u mee?? Dit is een op-
roep aan ons allemaal!! 
 
Paaskaarsen 2020 
De wezenlijke dingen van het geloof zijn onzichtbaar. Juist daarom kunnen 
mensen behoefte hebben aan tastbare dingen die ons aan God en ons geloof 
herinneren. Een kaars is een veelzeggend symbool: het symboliseert de 
liefde van God, licht en warmte. Veel mensen branden graag kaarsen: als 
een bemoediging, als een gebed, als een moment van meditatie of als een 
verbonden voelen met het goddelijke. 
 
Omzien naar elkaar 
We leven nog steeds in deze bijzondere coronatijd, waarin we beseffen dat 
we onze medemensen en dus ook alle gemeenteleden harder nodig hebben 
dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar.  
Een aantal suggesties voor deze tijd:  

1. U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact, 
2. U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen, 
3. U kunt een kaartje/ bloemetje sturen naar iemand die het nodig heeft, 
4. U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,  
5. U kunt extra eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen 

is. 
6. Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.  
7. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden,                                                

neem dan contact op met diaken Hans van de Velde, tel. 
0615379917.  

 
Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je die zelf nodig: geef het aan, 
durf het te vragen. 
Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD 
VOL. 
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 Kerkenraad 

Kort bericht 
Er is in de afgelopen weken veel gebeurd wat ons als gemeente van de Icht-
huskerk en van de Baak op dit moment niet loslaat. Zowel binnen de Baak 
als binnen de Ichthuskerk bezinnen we ons op de ontstane situatie. Er is hulp 
ingeroepen van de classispredikant ds. Klaas v.d. Kamp om ons te adviseren 
hoe nu om te gaan met de situatie zoals die is ontstaan. We hopen dat we 
met zijn hulp uit deze impasse kunnen komen. Gods zegen hebben we daar-
bij hard nodig. 
De huidige Kerkenraad van de Ichthuskerk 

 Kerkenraad 

Verslag van drie gemeenteavonden in de Baak 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond en na de presentatie van het 
advies voor de gebouwenkeuze door Bert Endedijk namens de kerkenraden 
van de Ichthuskerk en de Baak heeft de kerkenraad van de Baak besloten 
op 20, 21 en 22 april jl. een drietal gemeenteavonden te houden voor de 
leden van de Baak. In verband met COVID-19 waren er per avond dertig 
personen welkom en was er de mogelijkheid om via een besloten link mee 
te luisteren en te kijken. 
 
Op de avonden zijn er vanuit de gemeente negenenzeventig personen aan-
wezig geweest. Vanuit de kerkenraad van de Baak waren elke avond aan-
wezig achter de ‘bestuurstafel’ Nely van der Horst (scriba), Ben Kant (ouder-
ling-kerkrentmeester), Ad Oskam (voorzitter) en Henk van Veldhuizen (pre-
dikant). Daarnaast waren er de mensen van het kostersteam en van de tech-
niek voor de uitzending. Op de eerste twee avonden hebben er via de tech-
niek ca. 120 aansluitingen meegekeken. En kon men reageren via een 
whatsapp verbinding. 
 
Na een kort welkom opende ds. Henk van Veldhuizen met gebed en lezing 
van Kolossenzen 3: 12 – 17. Daarna nam Ad Oskam het woord en gaf een 
schets, hoe we als gemeente in de situatie van vandaag verzeild zijn geraakt. 
Hij schetste de procesgang vanaf 1 april 2019; tekende daarbij een aantal 
sleutelmomenten uit en verdichtte zijn verhaal rond het aantreden van Bert 
Endedijk als procesbegeleider in januari/februari 2020. Op dat moment lagen 
er al twee rapporten vanuit het Kantoor der Kerkelijke Goederen met beide 
dezelfde uitkomst: locatie de Oudendijk zou de beste keus zijn gezien het 
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Programma van Eisen dat opgesteld is door de gezamenlijke gemeentever-
gadering en de Colleges van Kerkrentmeesters. Vanwege verstoorde ver-
houdingen onderling in Colleges en soms ook moderamen en kerkenraad is 
de procesbegeleider eerst aan de gang gegaan met het weer op één lijn krij-
gen van de kerkrentmeesters. Daarbij is zijn werk gehinderd door de corona-
crisis die in maart 2020 uitbrak. Rond de zomer begon in het proces in het 
gezamenlijk college van Kerkrentmeesters duidelijkheid te komen over het 
advies, maar toen werd de procesbegeleider zelf ziek. Uiteindelijk is er in 
september een gezamenlijk advies verwoord op grond van het rapport van 
KAAder Advies, dat opnieuw koos om de Oudendijk de plek te laten worden 
voor het huis van de Protestantse Gemeente te Hasselt. Vanuit het modera-
men en de gezamenlijke kerkrentmeesters is ervoor gekozen om ook de fi-
nanciering zorgvuldig tegen het licht te houden. Het aanvankelijke optimisme 
bleek niet gegrond: het vergde meer tijd en energie om voor de financiering 
duidelijkheid en eenheid te krijgen. In februari 2021 was dat gelukt en werd 
het hele verhaal in de kerkenraad en op 9 maart 2021 via Kerkdienstgemist 
getoond aan de gemeente. 
 
Natuurlijk was er verwacht, dat er veel reactie zou komen op deze presenta-
tie. Maar de heftigheid, de vele en felle emotionele uitspraken, het wegzetten 
en diskwalificeren van betrokkenen heeft de kerkenraad van de Baak over-
vallen en ook pijn gedaan in kerkenraad en gemeente. En ook de kerkenraad 
van de Ichthuskerk, gezien het aftreden van het moderamen aan die kant. 
En de vraag is voor de kerkenraad van de Baak: wat nu? Is er voor ons nog 
een weg te gaan? Kunnen en willen we dat na alles wat al gepasseerd is? 
Laten we de gemeente van de Baak horen over hoe zij dit ontvangen hebben 
en hoe zij denken verder te kunnen gaan. 
 
Grondtoon van alle drie de avonden is eigenlijk toch wel, dat de gemeente-
leden van de Baak begrip hebben voor de pijn en het verdriet van veel leden 
van de Ichthuskerk. Dat er tijd nodig is om de ontvangen informatie in te laten 
dalen en een weg te vinden, waarmee recht gedaan wordt aan de weg die is 
afgelegd. Over het algemeen is de gemeente van mening, dat de procesgang 
en informatievoorziening misschien niet gelopen is zoals gewenst, maar dat 
het advies wel zorgvuldig en integer tot stand is gekomen. Daarom staan de 
gemeenteleden in overgrote meerderheid achter dit advies en vragen de ker-
kenraad om vanuit dit advies samen aan de slag te gaan. 
 
Op de gemeenteavonden is ook aangegeven, dat deze impasse niet te lang 
zou moeten duren: al veel te lang naar het besef van velen is het om beleid 
gegaan, om materie in plaats van opbouw van geloof en relatie. Zeker ook 
met het oog op de jeugd, de kinderen en de jongeren lijkt het velen van groot 
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belang om verbindend en liefdevol met elkaar naar de toekomst op weg te 
gaan als zoekende en tastende mensen – jong en oud – die een relatie met 
Jezus Christus hebben. 
 
Ook sprak de gemeente uit, dat als dit proces in gezamenlijkheid niet in gang 
gehouden kan worden, dat dan te overwegen is om de eigen gemeente, zo-
wel de Ichthuskerk als de Baak, weer op eigen benen op te bouwen en sterk 
te maken en samen te blijven doen, wat samen gedaan kan worden. Maar 
dan laten we de gedachte van werkelijk helemaal samengaan voorlopig los. 
Dat alles om opnieuw geraakt te worden door het Evangelie en de liefde van 
Christus te ontvangen en te delen. 
In dit alles werd door eigenlijk iedereen uitgesproken, dat we verlangen naar 
samen gedeelde liefde voor de Heer, voor de gemeenschap van ons geza-
menlijk, voor de weg naar een gezamenlijke toekomst.  
Onder de toezegging dat de inbreng van de gemeente meegenomen wordt 
naar de kerkenraad van de Baak op 29 april a.s. sloot ds. Henk van Veld-
huizen telkens af met woorden van gebed uit ons liedboek: 

 
“Zegen ons met uw stilte, 

dat de drukte in ons zwijgt;  
geef ons vrede met wat onaf is, 

en plezier in wat geklaard is;  
bewaar het licht in de nacht  

 dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, als U over ons waakt.” 
 
Namens het moderamen van de Baak, ds. Henk van Veldhuizen 

  Van de Kerkrentmeesters 
Extra collecten college van kerkrentmeesters 
Hieronder een overzicht van de opbrengsten van de online-diensten, die tot 
stand zijn gekomen met behulp van de Givt app, giften via de bankrekening 
van KRM én via de collectes in de diensten. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor alle gevers en geefsters! 
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Vanuit de KRM een aanmoediging om Givt te gaan gebruiken. Met name de 
laatste weken zien we een groei in het aantal Givt gebruikers in onze ge-
meente en hopelijk gaat dit straks nog verder toenemen. Als je het al ge-
bruikt, graag ook andere leden hiermee helpen. Op de website staat ook een 
uitgebreid artikel inclusief beschrijving hoe je dit kunt gaan gebruiken: 
https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters  

  Berichten 

‘Vertrouwen op God’ 
Dat is het thema van de jeugddienst op 30 mei 
a.s.  
Vertrouwen op God… Dat is niet zo moeilijk als 
alles goed gaat in ons leven. Maar hoe werkt 
vertrouwen als dingen niet goed gaan. Jona-
than Pellegrom (teamleider, spreker en auteur 
bij Youth for Christ) gaat op 30 mei aan de hand 
van het leven van Petrus stilstaan bij deze 
vraag. 
 
Nieuwsgierig geworden? De jeugddienstcom-
missie nodigt je van harte uit om mee te kijken 
en te luisteren op zondag 30 mei om 9.30 via 
kerkdienstgemist ‘de Baak’.  
 

Digitale kindernevendienst  
Vanaf de veertigdagentijd schakelen we met de kinderen, na het kindermo-
ment en het kinderlied in de kerk, over naar de digitale kindernevendienst via 
Teams. Op dit moment loggen wekelijks gemiddeld 15-20 kinderen in (incl. 
broertjes en zusjes). Als leiding van de kindernevendienst maar ook aan de 
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reacties van de kinderen ervaren we hoe leuk het is om elkaar weer te zien 
en op een gevarieerde wijze actief met het Bijbelverhaal bezig te zijn. Mocht 
u uw kind(eren) ook willen aanmelden, dan kan dit via het mailadres: kinder-
nevendienst@pknhasselt.nl. We kijken ernaar uit om nog meer kinderen te 
begroeten. 

Stichting jarige Job 
Als kindernevendienst hebben we ons tijdens de 40 dagentijd samen met de 
kinderen ingezet voor het thema: ‘Ik ben er voor jou’, van stichting Jarige Job. 
Donaties zijn hard nodig, dit jaar verwacht de stichting 90.000 verjaardags-
boxen te bezorgen. 
 
De actie sloeg onder de kinderen aan! Vol enthousiasme zijn ze aan de slag 
gegaan. Zo zijn er paaseitjes, mentosrollen en zelfgebakken cakes/koekjes 
verkocht, statiegeldflessen ingezameld en klusjes gedaan in en rondom huis. 
Zelfs hebben kinderen van hun eigen verjaardagsgeld, geld gedoneerd aan 
de stichting, super! Ook zijn klasgenootjes geactiveerd om mee te doen, 
waardoor de acties van Jarige Job rond gonsden door heel Hasselt. Groep 6 
van het Anker ook ontzettend bedankt voor jullie inzet!  
 
Dit alles heeft tot het prachtige bedrag van €1428,- geresulteerd. Omgere-
kend kunnen hiermee 40 kinderen worden blij gemaakt. 
En hoe feestelijk was het om alle tekeningen in de kerk te zien hangen. 

Paaschallenge 2021 
In de Stille Week kon vanaf donderdag 1 april t/m maandag 5 april, met de 
Paaschallenge van Jong Protestant, het Paasverhaal op een fysieke en uit-
dagende manier worden beleefd. Helaas viel het weer in het Paasweekend 
tegen, maar toch trotseerden een aantal jongeren en gezinnen de kou.  
 
Al wandelend kwamen ze in Hasselt langs verschillende QR-codes met es-
cape-roomachtige opdrachten en zaten ze middenin het verhaal van Pasen.  
Als deelnemer koos je een figuur uit de tijd van Jezus en volgde je door de 
ogen van dit personage de weg van Jezus door Jeruzalem en de bijdrage 
aan zijn gevangenneming en kruisiging. 

 
Op de laatste locatie bij de Ichthuskerk was een kruis uit-
gegraven en konden er bloembolletjes gepoot worden 
om te ontdekken dat hieruit nieuw leven gaat groeien. 
Een mooie manier om het Goede Nieuws van Pasen te 
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verspreiden. Over een paar maanden hopen we hier het prachtige resultaat 
van op te zien komen. 

  Activiteiten 

Ontmoetingswandelingen  
Mist en regen, westenwind, een aantal van u moet er niets van hebben en 
blijft lekker binnen. Anderen daarentegen vinden het heerlijk om dan naar 
buiten te gaan.  
Als werkgroepje hebben we bedacht dat ontmoeting centraal staat en we 
“gebruiken” daarvoor de wandelingen op de zondagmiddagen Volgens ons 
een mooi alternatief voor de kerkdienst en een mooie manier om elkaar in 
deze ontmoetingsarme tijd toch te ontmoeten.  
 
We willen de wandelingen zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Geen af-
spraken, geen opdrachten, geen verplichtingen. Nee gewoon, als je zin hebt, 
kom je om vervolgens een wandeling te maken met iemand die je daar te-
genkomt. Na de wandeling ga je gewoon weer naar huis, een ontmoeting 
rijker.  
 
We gaan van start: elke zondagmiddag om twee uur bij de achteringang van 
de Ichthuskerk. We kiezen voor een vast vertrekpunt zodat er geen verwar-
ring kan ontstaan. Er zijn verder ook geen bepalingen ten aanzien van het 
weer of zo. Bij slecht weer zullen er minder (of geen) deelnemers zijn. Maakt 
niet uit, volgende keer weer ....  
 
We juichen het toe als jonge mensen, of jonge gezinnen komen.  
Uiteraard zijn RIVM-bepalingen van toepassing.  

 
Wanneer: elke zondagmiddag  
Starttijd: 14.00 uur  
Startplaats: Ichthuskerk  

Harm van Dijk, Annet van Dijk en Jan Riphagen  

  Bezorging liturgie 

Contactadres: Lianne Snijder 
Graag onderling ruilen en aan mij doorgeven per mail liannesnijder@live.nl,  
tel. 038-4773014 of whatsapp 0612237538 
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02 mei Jetty Nijveldt 

09 mei Ina Admiraal 

16 mei Geke Bruinenberg 

23 mei Margreet Hartman 

30 mei Lianne Snijder 

 
Papieren liturgie 
Vele leden van de gemeente ontvangen vrijdags de liturgie van de dienst 
op de volgende zondag per mail. Er zijn ook nog leden die liever een papie-
ren liturgie hebben. Dat kan, er zijn nu nog ongeveer 20 gemeenteleden die 
de liturgie op papier krijgen. Wilt u dat ook, of heeft u geen papieren liturgie 
meer nodig, dan kun u dat doorgeven aan: Lianne Snijder,  
E-mail: liannesnijder@live.nl, Tel.038 4773014, Mobiel: 0612237538 

  Overzicht Kerkdiensten Protestantse 
Gemeente te Hasselt i.w. 

 Kerk  Kinderen en Kerk 
 

de Baak                                   Zondag 2 mei 
                                                           09.30 u                           
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: onderhoud dak 

Kindernevendienst 
Marieke Booy & Annelies v.d. Berg 

de Baak                                   Zondag 9 mei  
                                                           09.30 u 
Voorganger: Ds. G. Doorn  
Organist: Sienke v.d. Steege 
Deurcollecte: onderhoudsfonds 

Kindernevendienst 
Karlien Dikken & Marjanne v.d. Berg 

de Baak                                   Donderdag 13 mei          Hemelvaartsdag 
                                                           09.30 u  
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen  
Organist: Sienke v.d. Steege 
Deurcollecte: orgelfonds 

 

de Baak                                   Zondag 16 mei                                               
                                                           09.30 u 
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: crèche/kindernevendienst 

Kindernevendienst 
Marieke Booy & Maaike de Vries 

de Baak                                   Zondag 23 mei                   1e Pinksterdag 
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…………………………………………..09.30 u 
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: Lief en Leed 

Kindernevendienst 
Rianne den Boer & Stefanie v.d. Berg 

de Baak                                   Zondag 30 mei                       Jeugddienst 
                                                           09.30 u                       online-viering 
Voorganger: Jonathan Pellegrom, 
Youth for Christ 
Deurcollecte: kosten jeugddienst 

 

Ichthus                                  Zondag 6 juni 
                                                           09.30 u 
Voorganger: Ds. R.S.E. Vissinga 
Organist: Henk Schoonewelle 
Deurcollecte: liturgiecommissie 

Kindernevendienst 
Fancy Brinkman & Gerda van Dijk 
 

 
N.B.  
 De genoemde kerk is niet open voor ‘spontane’ kerkgang; u kunt mee-

vieren via ‘Kerkdienstgemist’ en het genoemde gebouw of – als de co-
ronasituatie het toestaat – u aanmelden voor bezoek aan de kerkdienst. 

 Denkt u eraan dat vanaf zondag 2 mei de kerkdiensten weer om 09.30 
uur beginnen! 
 

 


